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نویسنده: محدثه شاه حسی�ن

با آمد  یه  ن�ش قبیل  شمارۀ  در  ن  م�ت  دو 
»وق�ت و  درخت«  به مثابه  »علم   عنوان های 

توجه بودم  مادر یم شود«. خواسته   فلسفه 
ی جلب کنم؟ به بنیان های ن  شما را به چه چ�ی
علم، ساینس.  مدرن.  علم  علم؟  کدام   علم. 
مدرن غ�ی  و  مدرن  مگر  دیگر!  است   علم 
احسنت دارد؟  غر�ب  غ�ی و  غر�ب  مگر   دارد؟ 
 این همان سؤایل است که باید پرسیده شود
درخت به  را  علم  ن ها  م�ت از  ییک   در 
را کار  این  خییل ها  این روزها   تشبیه کردیم. 
 یم کنند )البته عده خایص هستند اما زیادند.(
این در  یم خواهم  که  فیلسو�ن   ازجمله 
مطلب انتقال  برای  ایشان  نظرات  از   شماره 
*استفاده کنم؛ جناب آقای رضا داوری اردکا�ن
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در مقاالت مرتبط قبیل سیع  است.  به جا  بگویم که  باید  درباره سؤایل که یم پرسید  اما 
بله،  است که  آن  واقعیتش  مطلب.  اصل  بود، حاال کیم یم رویم رساغ  ایجاد سؤال  بر 
 دانشکده 

ً
نگاه های متفاو�ت به علم وجود دارد اما با توجه به اینکه در دانشگاه و مخصوصا

روان شنایس دانشگاه تهران یک دیدگاه، مسلم دانسته شده و درس داده یم شود به نظر 
الزم آمد شما را در جریان بگذاریم که چه دیدگاه دیگری درباره علم وجود دارد.

خاص  معنای  به  )علم  علیم  رنگ  رشته ها�ی که  در   
ً
مخصوصا است که  آن  واقعیت 

تجر�ب اش( دارند معمواًل مطلق انگاری در تعریف علم، خییل خواهان دارد. اما حاال سؤال 
 درست و کامل دانست؟ 

ً
 باید به این تعریف ایمان آورد و آن را مطلقا

ً
این است که آیا لزوما

حرف جدید ما در جهت انکار دیدگاه دیگر نیست بلکه تالش بر انتقال نگایه ریشه یابانه 
است.

به نظر یم رسد دو نگاه خاص به علم وجود دارد: گرویه که علم را به غرب نسبت یم دهند 
صورت  برای  صاحب نظران  از  نیم دهند؛گرویه  نسبت  غرب  به  را  علم  و گرویه که 
ق معتقد نیستند.  فرهنگ، اندیشه، تاریــــخ و به طورکیل شئون حیات انسا�ن به غرب و رسش
 غرب را جغرافیا�ی یم فهمند و یم گویند: مگر نه اینکه علم 

ً
ایشان کسا�ن هستند که عموما

کنو�ن دنبالۀ علم متقدمان است؟ پس نباید علم و تکنیک را به غرب نسبت داد. یم توان 
از دیدگاه ایشان این نکته را استنباط کرد که آنچه اکنون در غرب جغرافیا�ی به دست آمده 
ی است که نوع ب�ش در �پ آن است؛ بنابراین برای ما الزم است که  ن است، کماِل همان چ�ی

فت خود آن را فراگرفته و تقلیدکنیم. در راستای پی�ش
ن هستند که هرچند علم و تکنیک را متعلق به غرب نیم دانند اما علم کنو�ن  گروه دیگری ن�ی
ن علم از استعمار و  ن پیوند هم�ی را به عنوان یک واقعیت یم پذیرند و معتقدند با گسس�ت

قدرت یم توان به آن رنگ بویم بخشید؛ به طور مثال در پیوند با مبا�ن اسالیم قرارداد.
نگایه که یم خواهم اکنون مطرح کنم متفاوت است و از منظر آن، این دو دیدگاه اخ�ی 
بزرگوار  یک  از  اثری  دیدگاه،  این  معر�ن  شدن  آسان تر  برای  است.  ابتدا�ئ  و  سطیح 
خود  است که  الزم  نکته  این  ذکر  قرارگرفت.  استفاده  مورد  زمینه  این  در  صاحب نظر 
کسا�ن که علم را غر�ب یم دانند با یکدیگر چالش دارند چراکه هرکدام فهم خایص از غرب 
بر  مبت�ن  دیدگایه که معر�ن یم شود  توجه داشت که  نکته هم  این  به  باید  دارند؛ پس 
است.  تمدن غرب  منظورمان  میگوییم »غرب«،  وق�ت  است.  نویع غرب شنایس خاص 
ن دیدگایه که غرب را جز�ئ از غرب مثاًل تکنولوژی فهم کند )اتفا�ت که در  فرق هست ب�ی
ن مواجهه ما با غرب افتاد( و دیدگایه که غرب را مجموعه اجزاء تمدن غرب بداند  اول�ی
مثل سینما، اقتصاد و سیاست و ... . دیدگایه که جناب داوری مطرح یم کنند آن است 
که غرب جزء یا مجموعه اجزاء تمدن غرب نیست بلکه نسبت خایص است که انسان با 

عالم برقرار یم کند. توضیح یم دهیم یع�ن چه.
ما معمواًل نسبت را با تصور دو طرِف نسبت یم شناسیم اما یم توان از دو نوع نسبت حرف 
زد. ییک آن نسبت که در آن دو طرف نسبت مقدم بر خوِد نسبت هستند و پس از موجود 
شدِن آن ها نسبت برقرار یم شود اما نوع دیگر، آن است که پس از برقراری خوِد نسبت، 
. به طور  طرف نسبت مثاًل انسان موجودیت یابد. غرب یک نسبت است به معنای اخ�ی
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کیل نسب�ت پیشی�ن و صورت خایص از تفکر، یک تمدن را برپا یم کند. غرب خوِد آن نسب�ت 
است که ب�ش اروپا�ی با وجود و مبدأ برقرار کرده و در طول تاریــــخ به مناسبات تمد�ن او 
صورت خاص یم دهد. این نسبت هرجای جغرافیای دنیا که برقرار باشد، عالم غرب آنجا 
حضور دارد. این نسبت به معنای تل�ت خایص از وجود است. این تل�ت همان است که 
یافت.  ن خاص  ییک ظهور و در دوران مدرن تع�ی ن یونا�ن به صورت تفکر متاف�ی در فرهنگ 
، درک تکنولوژیک از وجود است. در این نگاه، ب�ش به مبدأ عالم  یم توان گفت که این تل�ت
ط پدید آمدن علم  ئ قابل ترصف نگاه یم کند. به�ت است بگوییم که غرب رسش به عنوان یسش
و تکنیک جدید است و مانند رویح است که در تعاریف از مفاهیم دمیده شده و به آن ها 
این نوع برخورد  شکل یم دهد. خو�ن که در رگ های کالبد تمدن غرب در جریان است، 
ی  این اوصاف شکل گ�ی با   ویژه ای را اقتضا یم کند. 

گ
خاص با جهان است که سبک زند�

 به جها�ن دارد که 
گ

م است و بستیک
َ
یک تعریف خاص از علم مبت�ن بر تل�ت خاص از عال

در آن زیست یم کنیم. به بیا�ن دیگر یم توان گفت که در یک تمدن خاص گو�ی یک عالم 
برپاست. عالیم که مردمان در آن به رس یم برند، دست و پا و گوش و زبان آنان را برای 
ن و شنیدن بع�ن سخنان مستعد یم سازد و مانع پیمودن و انجام دادن و شنیدن و  گف�ت
ها را  ن ن بع�ن راه ها و کارها و سخنان دیگر یم شود. این نکته مهم است که هرکیس چ�ی گف�ت
اییط هم که در یک تمدن  اییط که فهم او به آن محدود است دریم یابد؛ رسش در حدود رسش
اییط است مقدم بر تحقیق و فهم و درک. وجود انسان با عالیم که در آن  برقرار است رسش
ن نسب�ت با  حضور دارد هماهنگ یم شود و طبق نظم آن عمل یم کند. بنابراین در ذیل چن�ی

ن تل�ت ترص�ن از وجود خواهد بود. ن مطابق با چن�ی عالم، تعری�ن که از علم پدید یم آید ن�ی
از معلوم جدا  به دو قسم یم توان تقسیم کرد: ییک علیم است که عاِلم هرچند  را  علم 
نیست اما بر آن احاطه ندارد و در آن ترصف نیم کند و دیگری علیم است که عاِلم محیط 
بر معلوم است و در معلوم ترصف یم کند )علم اوبژکتیو(. علیم که زادۀ تمدن غرب است 
ن را  ن تعری�ن از علم، انسان کیس یم شود که یم خواهد همه چ�ی از سنخ اخ�ی است. با چن�ی
ون  ن کند از حیطه معرفت ب�ی در قوه فهم خود هضم کند و آنچه را که نتواند با آن چن�ی
ن علیم  ن انسا�ن خود را محکوم کرده است به اینکه در محدوده ساحت چن�ی یم داند. چن�ی
استیالطل�ب  و  این علم یم بیند  را منحل در  ن  او همه چ�ی نرود.  فراتر  آن  از  و  زیست کند 
ن علیم خود به حجاب حقیقت  بخیسش از وجود او یم گردد. حال نکته آن است که چن�ی
تبدیل خواهد شد. با استیالی ب�ش بر عالم و آدم، دیگر جا�ی برای دین و فلسفه و تفکر 
نیم ماند و درک نیست انگار و تکنولوژیک از عالم جای هیچ درک دیگری را با�ت نیم گذارد.

ن از دیگر آثار ارزشمند ایشان  * منبع این نوشته، کتا�ب به قلم ایشان به نام »دربارۀ غرب« است.  همچن�ی
یه یم توانند با رجوع به آثار  م ن�ش یم توان به »درباره علم« و »اکنون و آینده ما« اشاره کرد. مخاطبان مح�ت

این بزرگوار از نظرات و نگاه عمیق شان به مسائل بهره مند شوند.



به نظر یم رسد بحث وحدت حوزه و دانشگاه مد�ت است در میان حوزویان و 
دی  دانشگاهیان مغفول مانده است. با عنایت به این موضوع و اهمیت راه�ب
آن برای رسیدن به اهداف انقالب اسالیم کانون روان شنایس اسالیم دانشگاه 
تهران تصمیم گرفت تا نشس�ت را با موضوع برریس وضعیت فعیل وحدت 
حوزه و دانشگاه برگزار کند. به منظور برریس عمیق تر و دقیق تر این موضوع 
ابتدا پژوهش ها�ی بر روی بیانات امام خمی�ن )ره( و امام خامنه ای )حفظه 
دانشگاه،  و  حوزه  وحدت  معنای  امون  پ�ی ایشان  دیدگاه  تا  شد  انجام  هللا( 
ورت آن و لوازم و موانع رسیدن به آن به دست بیاید. سپس مصاحبا�ت  �ن
فرزاد  دک�ت  آذر،  جوانعیل  مرت�ن  دک�ت  آقایان  ازجمله  مختلف  اساتید  با 
ن شهرستا�ن و  ، دک�ت عطاءهللا بیگدیل، محمدحسن مرصیع، حس�ی ن جهان ب�ی
رسکار خانم نرگس سجادیه صورت گرفت. محتواهای تولیدشده از بیانات 
پژویه و این مصاحبه ها به تدریــــج در کانال کانون قرار گرفت. بعد از یط این 
فرآیند نشست وحدت حوزه و دانشگاه با حضور استاد دک�ت سعید زیباکالم 
هیئت علیم  عضو  و  انگلستان  لیدز  دانشگاه  از  علم  فلسفه  ی  دک�ت )دارای 
ی  )دک�ت فداکار  فهمیه  دک�ت  خانم  رسکار  و  تهران(  دانشگاه  فلسفه  گروه 
از سال  زیباکالم  برگزار شد. دک�ت سعید   ) دانشگاه عالمه طباطبا�ی مشاوره 
ا�ن ها�ی با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه انجام داده بودند که  13۸۱ سخ�ن
ا�ن جنجایل سال ۸۴ در دانشگاه مذاهب اسالیم تهران بود. آخرینشان سخ�ن

 رسکار خانم فداکار به برریس وضعیت وحدت حوزه 
ً
در این نشست ابتدائا

از  بیان تعری�ن  با  ایشان  از منظر روان شنایس اسالیم پرداختند.  و دانشگاه 
وحدت حوزه و دانشگاه که بر اساس بیانات ره�ب انقالب بود مباحث خود 
را آغاز کردند. طبق این تعریف دو نهاد حوزه و دانشگاه به جهت اهدافشان 
اهداف  آن  به  برای رسیدن  موازی  دو خط  مثل  و  دارند  باهم وحدت کیل 

گزارش نشست وحدت
حوزه و دانشگاه

ه:
ند

س
وی

ن
ان

ایی
ید

ش
را 

زه

له
شاک

/0
7



له
شاک

/0
8

بدون اصطکاک حرکت یم کنند. درنتیجه بحث وحدت حوزه و دانشگاه با ادغام این دو 
تفاوت دارد.

در ادامه رسکار خانم فداکار علم دی�ن را نقطه تال�ت حوزه و دانشگاه معر�ن کرده و آن را از 
مصادیق تعامل حوزه و دانشگاه دانستند. با این مقدمات ایشان ضمن معر�ن روان شنایس 
اسالیم به عنوان ییک از مصادیق علم دی�ن به برریس مطالعات این رشته پرداختند. طبق 
نظر ایشان بخش اعظیم از حوزه که سن�ت است نسب�ت با مباحث روان شنایس اسالیم و 
علم دی�ن ندارد و وارد این تعامل نیم شود. مراکزی دانشگایه مثل دانشگاه امام صادق )ع( 
)ره( و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  و حوزوی مثل مؤسسه آموزیسش و پژوهیسش امام خمی�ن
را  مقاالت  و  مطالعات  از  مجموعه ای  ما  وق�ت  امروزه  تأسیس شده اند.  منظور  ن  هم�ی به 
جلوی مان یم گذاریم نیم توانیم تشخیص دهیم یک جمع دانشگایه این مطالعات را انجام 
ن مطالعات وجود دارد نه فقط در عناوین بلکه ح�ت در  داده اند یا حوزوی. مشابه�ت که ب�ی

ن وجود دارند. روش ها ن�ی
ی سخنان خود را به پایان بردند: »بر اساس تعریف ره�ب انقالب  ایشان با این نتیجه گ�ی
از وحدت حوزه و دانشگاه آنچه اکنون اتفاق افتاده است وحدت نیست. در مطالعات 
 ادغام صورت گرفته است. 

ً
د مشخصا خردی که در حوزه روانشنایس اسالیم صورت یم گ�ی

در حوزۀ پاسخگو�ی به سؤاالت باالرسی و اسایس هم نه وحدت، بلکه تباین وجود دارد.«
»من  آغاز کردند که  را  موضع سخن خود  این  بیان  با  زیباکالم  دک�ت  نشست،  ادامه  در 
وری و مفید بلکه بسیار حیا�ت یم دانم. برای استمرار  وحدت حوزه و دانشگاه را نه فقط �ن
انقالب اسالیم و تحکیم آن ما به شدت و به طرز حیا�ت به وحدت حوزه و دانشگاه نیاز 

داریم.«
ن وضعیت فعیل حوزه و دانشگاه سخنان خود را در سه محور ادامه  ایشان با هدف تبی�ی
: رشته ها و درویس که در این دو نهاد تدریس و تحصیل یم شوند. دادند. ۱( عرصه معرف�ت

و  تخص�  تخص�، مجالت  همایش های  شامل   : پژوهیسش و  فکری  تعامل  عرصه   )۲
هم اندییسش و همکاری در طرح های پژوهیسش

۳( نگرش و قضاوت متقابل حوزه و دانشگاه
 
ً
طبق نظر ایشان در عرصه اول همپوشا�ن بسیار اند� وجود دارد، در عرصه دوم تقریبا

تعامیل رخ نیم دهد و در عرصه سوم نگاه ها بسیار من�ن است. حوزویان دانشگاهیان را 
غرب زده، �ب اعتقاد یا کم اعتقاد و دانشگاهیان حوزویان را افرادی متحجر که رسشان گرم 

مبطالت و مکروهات است یم دانند. البته در همه این موارد استثنائات وجود دارند.
ن تا ۱۰ یا ۱۵  دک�ت زیباکالم وضعیت وحدت حوزه و دانشگاه در ۲۰ یا ۵۰ سال گذشته و ن�ی

سال آینده را مشابه وضعیت فعیل توصیف کردند.
در ادامه بحث، ایشان به بیان نظریات دیگر افراد در مورد تجلیات وحدت حوزه و دانشگاه 
و نقد آن ها پرداختند. ازنظر ایشان مواردی مثل ورود طالب به دانشگاه ها، تدریس بریحن 
دروس دانشگایه در مدارس و مراکز حوزوی، تدریس دروس معارف اسالیم در دانشگاه ها 
و ایجاد مراکز ترکی�ب دانشگایه-حوزوی مثل دانشگاه امام صادق )ع(، موسسه آموزیسش 
دانشگاه  و  تجلیات وحدت حوزه  و  از مصادیق  نه تنها  و...  )ره(  امام خمی�ن  پژوهیسش  و 
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نیستند بلکه مراکزی مثل دانشگاه امام صادق )ع( نطفه های اسایس و ساختارمند ایجاد 
معارف  ن دروس  ب�ی تعامل  برقراری  توانا�ی  آن ها  دانشجویان  سکوالریسم هستند چراکه 
اسالیم مثل فقه و دروس تخص� رشته خودشان را ندارند و این منجر به سکوالریسم 

در آن ها یم شود.
ایجاد وحدت حوزه و  برای  از خالصه کردن راهکارهایشان  استاد زیباکالم پس  پایان  در 

دانشگاه در موارد زیر به سؤاالت حضار پاسخ دادند:
۱( مبارزه جدی جهت تعدیل و تغی�ی نگرش ها و قضاوت های متقابل

یفا�ت و غ�ی متکلفانه برای حل معضالت اسایس  ۲( تعامل فکری-پژوهیسش جدی، غ�ی ت�ش
کشور

۳( امحاء جدی و بنیا�ن هرگونه تبعیض ملموس و محسوس نهادینه شده
۴( سوق دادن هرچه بیش�ت و بنیا�ن تر حوزه و دانشگاه در جهت تعدیل دروس متعارف 

موجود در جهت نظریه پردازی های معطوف به مشکالت و معضالت جامعه
۵( گشودن در مراکز حوزوی برای ورود منظم و سازمان یافته هر چهار حوزه علوم طبییع، 

-مهندیس، علوم اجتمایع و علوم انسا�ن غر�ب ف�ن
۶( تغی�ی ساختار معیش�ت حوزه
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دو رویا و سه بس�ت
نویسنده: فاطمه دانشجو
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« اثر دک�ت خرسو باقری در مورد نهاد  )عنوان به تقلید از عنوان کتاب »یک رویا و دوبس�ت
»دانشگاه«(

اشخاص: سایه ها، مالصدرا، دانشجو، استاد
صحنه اول

]نور صحنه به رنگ سفید، روشن است. روی صحنه سه صندیل قرار دارد. صدای تیک تاک 
ساعت همراه با پیچیدن باد در درختان پس زمینه صدای صحنه است.

سایه ی سه نفر روی پرده ی صحنه نمایان یم شود. سایه ها روی سه صندیل یم نشینند[
سایه اول: ساعت چند شد؟

سایه دوم )دستش را باال یم آورد و به ساعت نگاه یم کند( : 7 ثانیه از دقیقه ی 1956 گذشته.
سایه اول )روی صندیل لم یم دهد(: پس هنوز 10-15 ثانیه وقت دارم.

سایه سوم: کجا یم ری امروز؟
سایه اول: تاالر تئاتر.

سایه دوم: چه تئاتری؟
سایه سوم: تئاتِر “1397”. یه تئاتر تاری�خ در مورد جامعه سال 1397 هجری شمیس.

سایه دوم: عوامل و بازیگراش؟
خ اجرا از تماشاگران  . ماب�ت رو ح�ی خ سایه اول: عوامل اصیل که از بقایای نسِل 1397 هس�ت

. خ استفاده یم ک�خ
سایه سوم )به سمت سایه دوم بریم گردد(: خودت کجا یم ری؟

سایه دوم: تاالِر فلسفه.
ه اونجا؟ سایه سوم: چه خ�ب

خ تا در مورِد مسائل امروز جامعه، همفکری و  سایه دوم: قراره امروز مالصدرا1  رو احضار ک�خ
مصاحبه بشه.

سایه سوم: دفعه قبیل که هایدگر2  رو آوردین چطور بود؟
خ همراه با هگل3  دعوتش  سایه دوم: اون بار، هایدگر دفعه ی چندیم بود که یم اومد. برای هم�ی

کردیم. مناظره خییل خو�ب شد.
” قراِر 

گ
سایه سوم )با صدای بلند( چه قدر عایل! و اما من! من امروز با استاِد “دستوِر زند�

صحبت دارم، از صبح تا شب.
)نفر دوم و سوم، آه یم کشند(.

م و باید در  خ که باهاشون درگ�ی  منتظرم تا نوبتم بشه. مسائل زیادی هس�ت
ً
سایه اول: منم واقعا

موردشون، با استادم صحبت کنم.
)سایه ی شخص دیگری وارد صحنه یم شود. با عجله به سمت هر سه نفر یم رود(

سایه چهارم: سالم! دانشگاه از کدوم طرف یم شه؟
خ طرف. ما هم داریم یم ریم. سایه دوم: هم�ی

رسی تکان یم دهد و سایه هر چهار نفر با هم از صحنه خارج یم شود.
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صحنه دوم
]یک تخته سیاه روی صحنه قرار دارد. روی تخته، نوشته شده: حرکت و زمان[

سایه ی استاد با یک کیف در دست، وارد صحنه یم شود. کیف را کنار یم گذارد، و روی صحنه 
رو به حضار یم ایستد.

- سالم دانشجوهای عزیز! )مکث یم کند و قدم بریم دارد. دستش را زیر چانه گذاشته و ادامه 
یم دهد( جلسه ی قبل،ما در مورد وضعیت و چیس�ت دانشگاه مشغول صحبت بودیم. خب، 
حاال یه سوال دیگه هم اضافه یم شه: تا به حال در وضعیت نهاد علیم تو جامعه ی ایرا�خ 
در 100 یا 200 سال گذشته فکر کردید؟ )سکوت حضار( خب انتظار هم نداشتم جوا�ب 
بشنوم )کیم روی صحنه قدم یم زند و به سمت حضار بریم گردد( کیس از شما اسم مالصدرا 

رو شنیده؟ )یک نفر از حضار(: بله استاد! درحد شنیدن اسم.
سایه استاد )به رسعت به سمت جلوی صحنه قدم بریم دارد و دستانش را به هم یم زند(: 
آفرین پرسم! شما عالقه هم داری که وضعیت نهاد علم در زمان مالصدرا رو از زبان خودش 

بشنوی؟
دانشجو: بله استاد!

! آفرین! آفرین! خب پس بیا جلوی تخته جانم! استاد )فریاد یم زند( چه جسار�ت
دانشجو )فریاد یم زند( خطر که نداره استاد؟!

- )بلند یم خندد( نه، خطر جا�خ نداره جانم! بیا!
)از میان حضار بلند شده به سمت پشت صحنه رفته و از دید حضار خارج یم شود. چند ثانیه 

بعد یک سایه روی صحنه نمایان یم شود(
- خب پرسم، حاال به این دو کلمه ی روی تخته نگاه کن! ما قراره در زمان، به مقصد دیدن 

جناب صدرا حرکت کنیم. آماده ای؟
- بله )رسی تکان یم دهد( تا االنم که فقط یه سایه از من مونده!

هر دو سایه آرام آرام محو یم شوند.
صحنه سوم

، مربوط به دوران صفویه، روی صحنه رو به عقب صحنه  یک مرد با لباِس ایرا�خ به رنِگ آ�ب
ه شده و دستش را به زیر چانه در حالت تفکر عمیق گذاشته  ایستاده. به پرده صحنه خ�ی

است. سایه ی دو نفر آرام آرام روی پرده ظاهر یم شود.
مرد دیگری، رساسیمه وارد صحنه یم شود.

بروید.  به کاشان  اصفهان  از  )ناله یم کند( شنیده ام یم خواهید  جناب صدرا! جناب صدرا! 
گوش های من کاش اشتباه کرده باشند )گریه یم کند(.

مالصدرا: هرچه خدا بخواهد همان یم شود. آرام باش! مدرسه علمیه اصفهان، اکنون دیگر 
به من نیازی ندارد.

خ با شما خواهم آمد. مرد: مدرسه اصفهان، بدون شما، باید بر رس خود خاک بریزد. من ن�ی
، آماده باش. مالصدرا: به امید خدا فردا صبح، زمان حرکت ماست، اگر یم خوایه بیا�ی

ون یم رود(. مرد: پا در رکابم )ناله و مویه کنان از صحنه ب�ی
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)مالصدرا به سمت پرده صحنه بریم گردد. دو سایه به سمت مالصدرا حرکت یم کنند(: سالم 
جناب صدرا!

مالصدرا: سالم بر شما!
خ پاسخ سوال آمده ایم. سایه ها: ما از دل تاریــــخ برای یاف�ت

مالصدرا: فهمیده بودم. در پاسخ سوالتان: باید بگم که اصیل ترین نهاد علیم این دوران، حوزه 
علمیه اصفهانه4 . من چندان در جریان دقیق وضعیت زمانه ی شما نیستم. اما از اونجا که هر 
، و ممکنه اطالع دقی�ت از وضعیت نهاد علیم ایران،ح�ت در زمان  خ دوی شما از دانشگاه هست�ی
خ  ، من اگر اسم حوزه رو برای شما بیارم، شاید حال عجی�ب پیدا کن�ی خ خودتون هم نداشته باش�ی

که چه قدر ما عقب مونده بودیم که زما�خ فقط “حوزه علمیه” وجود داشته. 
ید تا وق�ت که در مورد وضعیت نهاد علم دوران خودتون کیم  ، جواب کامیل نیم گ�ی خ برای هم�ی

مطلع تر باشید.
سایه ها: ما مطلع هستیم استاد! دو نهاد رسیم حوزه و دانشگاه داریم، که حوزه به علم دین 

یم پردازه و دانشگاه به علِم خایل!
مالصدرا:خب... اینا کا�خ نیست!

)رو به حضار حرکت میکند( ضمن اینکه یم تونید بگید همه ی این دانشجوها هم یم دونن؟
)مکث یم کند( من یم تونم به شما بگم که حوزه در زمان ما، خییل متفاوت از زمان شماست، و 
خ حوزه حاصل  در واقع همه ی آنچه از علم که مورد نیاز جامعه ی علیم و مردم هست؛ از هم�ی
 مردم به صوت کاربردی گرفته تا جزئیات مربوط به علوم. 

گ
 و لوازم زند�

گ
یم شه. از شیوه زند�

اما شما وضعیت متفاو�ت دارین... به نظر یم رسه که نه حوزه و نه دانشگاه زمان شما، قدرت 
کا�خ برای حل مسائل جامعه رو نداشته باشند.

ی از زمان خودمون و شما داشتیم، برای  سایه ها: پس اجازه بدین زما�خ که اطالعات بیش�ت
صحبت مفصل تر مزاحم بشیم.

خ آقا�ی که رفت. م هماهنگ کنید. هم�ی  قبلش با مسئول دف�ت
ً
. فقط لطفا

ً
مالصدرا: حتما

سایه ها: چشم جناب صدرا.
پرده صحنه یم افتد.

و  یازده هجری قمری  ایرا�خ قرن  فیلسوف  خ  به مالصدرا و صدرالمتاله�ی ازی معروف  1.صدرالدین محمد ش�ی
از وی  اندیشه اسالیم پیش  تلفیق هزارسال تفکر و  بنیان گذار حکمت متعالیه است.آثار وی نمایش دهنده ی 

است.
خ هایدگر، از معروف ترین فیلسوفان قرن بیستم که با شیوه ای نوین به تأمل در مورد فلسفه ی وجود  2.مارت�ی

پرداخت.
3.گئورک ویلهم فردریش هگل، فیلسوف بزرگ آلما�خ و یک از پدیدآورندگان ایده آلیسم آلما�خ بود. نظریات وی 

سنگ بنای مارکسیسم و فلسفه قاره ای شد.
تا مدت های  این حوزه  بازتاسیس در زمان صفویه.  4.تاسیس در قرن چهارم هجری قمری؛ دوره شکوفا�ی و 

، مرکز پرورش عالمان شییع و مولد علم بوده است. طوال�خ



حقیقت فراموش شده انسان
ن نویسنده: مریم جهان ب�ی

روان شنایس  نام  به  امروزه  آنچه 
نوزدهم  قرن  اواخر  از  نامیده یم شود 
در  آزمایشگایه  تأسیس  با  میالدی 
پدید آمده است.  آلمان  یک  ن الی�پ
طرفداران  که  روان شنایس  این 
روان شنایس  را  آن  غ هایش 

ّ
مبل و 

فلسفه  اث  م�ی دل  از  یم نامند  علیم 
اومانیس�ت غرب مدرن پدید آمده است 
آن  تا  کوشیدند  آن  پدید آورندگان  و 
»علم النفس  عنوان  تحت  آنچه  از  را 
متمایز  بوده است،  مطرح   » فلس�ن
اگرچه  مدرن  روان شنایس  نمایند. 
تطور  س�ی  و  تکاپوها  سلسله  دل  از 
از  اما  پدید آمده است،  فلس�ن  آرای 
هنگام پیدایش، خود را به عنوان ییک 
ذیل  و  مدرن  علوم انسا�ن  شعب  از 
یا  علوم تجر�ب  روش شنایس  گفتمان 

همان science مطرح نمود.

اگرچه روان شنایس امروز به لحاظ موضوع و روش شنایس و نوع 
 ندارد اما 

گ
عالئق و حوزۀ مطالعه، صبغه فلس�ن تمام عیار و پررنیک

مبادی و رسچشمه های تئوریک آن از آرای فیلسوفان اومانیس�ت 
ی و  نظ�ی دکارت، الک، هیوم، دیوید هارتیل، جیمز میل،  الم�ت
بریحن دیگر نشأت گرفته است. رنه دکارت در دستگاه فلس�ن خود 
 قائل بود. او جسم ب�ش را یک 

گ
ن جسم و روان نویع دوگانیک ماب�ی

ن های ساخت دست ب�ش  ن یم دانست که به مراتب از ماش�ی ماش�ی
ِ روان شنایس مدیع اند تفس�ی  به�ت کار یم کند. خود مورخان غر�ب
ماشی�ن دکارت از ب�ش مبنای تعریف روان شنایس مدرن از انسان 
ش  از دکارت گس�ت این نگرش ماشی�ن به ب�ش بعد  گردیده است. 
ن یافته است. درواقع دکارت فقط بدن و جسم انسان  و عمق ن�ی
از آن جدا یم کرد.  یا ذهن را  ن غریزی یم دید و روح  را یک ماش�ی
و  پوزیتیویست  فیلسوف  یک  هیوم که  دیوید  اندیشه  ظهور  با 
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ن ماشی�ن ذهن ب�ش جدی تر یم گردد. هیوم  تبی�ی برای  بود کوشش  انگلییس  ماتریالیست 
تکیه  با  تا  « را منت�ش کرد و کوشید  به سال ۱۷۳۹ میالدی رساله »درباره طبیعت ب�ش
ن استفاده از اصل »تدایع اندیشه ها« به نویع، تفس�ی ب�ش به  ن گرا�ی و ن�ی بر مدل ماش�ی
نزد  قرار دهد.  پوزیتیویس�ت  و  یالیس�ت  آم�پ فلسفه  چارچوب  در  را  غریزی  ن  ماش�ی عنوان 
فیلسوفان عرِص به اصطالح روشنگری و پس از آن تفاوت ب�ش با حیوانات دیگر به عنوان 
 کیّم پنداشته یم شود. ایشان ضمن ارائه یک رویکرد غریزی-حیوا�ن به 

ً
یک تفاوِت �فا

ن فضا�ی است  ن ترویــــج یم نمایند. در چن�ی آدیم، نویع تقلیل گرا�ی در نگرش به آدیم را ن�ی
که زمینه های نظری برای پیدایش روان شنایس به عنوان دانیسش تحت سلطه رویکردهای 
یولوژیست، دارای صبغه ماتریالیس�ت و ملهم از روش شنایس کیّم انگارانه  ن ، ف�ی پوزیتیویس�ت

-آزمایشگایه علم مدرن فراهم یم شود. و تجر�ب
علوم  و  فلسفه  بر  حاکم  فضای  موازات  به  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  در  داروین  فرضیه 
مدرن در آن زمان که تحت سلطه نگرش غریزی و مکانیس�ت بود، گونه ای انسان شنایس 
سکوالریس�ت پدید آورد. این دیدگاه  ب�ش را نویع حیوان یم دانست که با حیوانات دیگر 
 تفاوت کیّم دارد و معتقد به بوجود هیچ وجه متعایل در وجود ب�ش نبوده و نیست. 

ً
�فا

 کیّم آن 
ً
 ب�ش به عنوان رده ای از پستانداران که اختال�ن �فا

ً
در انسان شنایس مدرن اساسا

هم در درجه هوش با حیوانات دیگر دارد، شناخته یم شود. به این ترتیب ساحت روحا�ن 
 ناسو�ت و یک 

ً
و متعایل ب�ش کاماًل نادیده گرفته شده و آدیم به عنوان یک موجود �فا

حیوان که دارای درجه هویسش باالتر از حیوانات دیگر است در نظر گرفته یم شود. جوهر 
این رویکرد را یم توان با اومانیسم و سکوالریسم که در عمل با ماتریالیسم درآمیخته است، 

ن کرد.  تبی�ی

* منبع: روان شنایس مدرن و حقیقت فراموش شده انسان اثر شهریار زرشناس


